
 

ORYGINAŁ 

 

 

 

ZGODA NA INSTALACJĘ PRZYŁĄCZA ŚWIATŁOWODOWEGO 

firmy Beskid Media Sp. z o.o., ul. Kościuszki 115, 32-650 Kęty 

 

Ja, *) …………………………………………………………………...…….………………………..., 

wyrażam zgodę na bezpłatną instalację przyłącza światłowodowego w moim mieszkaniu  

w *) ……………..….….….…..…….…. na osiedlu/ulicy *) ...….…………….….…………….……. 

nr *) ………………… . 

 

• Jestem zainteresowany/a ofertą firmy Beskid Media. Proszę o kontakt ze mną pod 

numerem telefonu: *) ……………………………………. . 

• Umowa na moje aktualne usługi telekomunikacyjne wygasa w dniu 

……………………………………………… . 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych osobowych przez 

Beskid Media Sp. z o.o. (jako administratora danych osobowych) na potrzeby 

realizacji zlecenia. Jednocześnie potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a o 

przysługujących mi środkach, realizujących prawo dostępu oraz prawo do kontroli 

przetwarzania danych osobowych dotyczących mojej osoby. 

 

 

……………………………………... 

                                                                                           (czytelny podpis) 

 

 

*) Wypełnienie pola jest obowiązkowe. 
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Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000378167,  
NIP: 5492417339, REGON: 121463522 
www.beskidmedia.pl, tel. +48 (33) 333 88 88, e-mail: poczta@beskidmedia.pl 
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ZGODA NA INSTALACJĘ PRZYŁĄCZA ŚWIATŁOWODOWEGO 

firmy Beskid Media Sp. z o.o., ul. Kościuszki 115, 32-650 Kęty 

 

Ja, *) …………………………………………………………………...…….………………………..., 

wyrażam zgodę na bezpłatną instalację przyłącza światłowodowego w moim mieszkaniu  

w *) ……………..….….….…..…….…. na osiedlu/ulicy *) ...….…………….….…………….……. 

nr *) ………………… . 

 

• Jestem zainteresowany/a ofertą firmy Beskid Media. Proszę o kontakt ze mną pod 

numerem telefonu: *) ……………………………………. . 

• Umowa na moje aktualne usługi telekomunikacyjne wygasa w dniu 

……………………………………………… . 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych osobowych przez 

Beskid Media Sp. z o.o. (jako administratora danych osobowych) na potrzeby 

realizacji zlecenia. Jednocześnie potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a o 

przysługujących mi środkach, realizujących prawo dostępu oraz prawo do kontroli 

przetwarzania danych osobowych dotyczących mojej osoby. 

 

 

……………………………………... 

                                                                                           (czytelny podpis) 

 

 

*) Wypełnienie pola jest obowiązkowe. 
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